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Pomembnejše sestavine mleka

Maščobe
Beljakovine
Laktoza
ŠSC (število somatskih celic)
Sečnina
Zmrziščna točka
SŠMO (skupno število mikroorganizmov)
BHB (beta hidroksi butirat)
Aceton
DŠSC (diferencirano ŠSC)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EP Elektroprevodnost

Tehnološke lastnosti
mleka

Zdravje

Prehrana



β-hidroksi butirat (BHB), aceton (Ac)

Indikatorja presnovnih težav pri kravah (KETOZA)

IZGUBA MLEKA PLODNOST OBOLENJA IZLOČITVE

Kdaj se pojavi Do 3 tedne po telitvi (tip II) 3 - 6 tednov po telitvi (tip I)

Vzroki • Prehrana pred telitvijo
• Prehrana po telitvi
• Genetika
• Okolje

Enote v mmol/l mleka



BHB in Ac na spletnem portalu GOVEDO.si

BHB pod 25 mmol/l
Ac pod 0,30 mmol/l



Somatske celice (SC) v mleku

Indikator vnetnih procesov v mlečni žlezi(MASTITIS)

IZGUBA MLEKA SLABA KAKOVOST OBOLENJA IZLOČITVE

Kdaj se pojavi: V obdobju laktacije

Vzroki: • Okoliški dejavniki
• Genetika

Normalno število 50.000 do 150.000 SC/ml mleka

Zdrava žleza

40 – 60 % makrofagi
do 20 % limfociti
10 – 20 % polimorfnuklearne celice
2-5 % epitelne celice



Shematiziran prikaz vdora bakterij v vime



DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA ŠSC

ZGODOVINA BOLEZNI VIMENA
BOLEZNI NEVEZANE NA VIME
MKRB SLIKA HLEVA

VNETNI PROCESI IN POŠKODBE VIMENA

STRES

ZAPOREDNA LAKT. /STAROST

PASMA
KOLIČINA MLEKA
GENOTIP ŽIVALI

KLIMA V HLEVU
PREHRANA
PRESUŠEVANJE

NAČIN REJESTADIJ LAKTACIJE
NAČIN MOLŽE
POSTOPEK MOLŽE

NAČIN VZREJE PLEMENSKIH TELIC



SC na spletnem portalu GOVEDO.si

Kdaj se je prvič pri kravah pojavil problem ŠSC in v katerem obdobju laktacije?
Kakšno je bilo/je zdravstveno stanje (SUBKLINIČNI MASTITISI) v določenih letnih časih?
Katere in koliko je problematičnih krav?
Koliko SC posamezna krava prispeva v bazen?
Kako uspešni smo z ukrepi sanacije?
Kolikšen delež krav je potencialno obolelih, 
kronično bolnih?
Ali imamo kakšne zabeležke o zdravljenju?

Težave z mastitisi in povečanim ŠSC.



V 1. laktaciji je bilo 3x preseženo ŠSC preko 200.000

Pojavljivost povečanega ŠSC pri kravah



Pojavljivost povečanega ŠSC pri kravah
- Primer dobre prakse



1 = odlično … 5 = zelo slabo

Indeks števila somatskih celic

Slabi obeti za prirejo mleka pri 
prvesnicah!

- V katerih mesecih je ISC najbolj povečan
- Kdaj po telitvi je povečan ISC
- Vzorec gibanja ISC / žival
- Kako so startale prvesnice



Presežek števila somatskih celic (PSC)

PSC kaže na bolehnost krav (poudarek na zdravju vimena). Interpretiramo ga na nivoju 
laktacije in nivoju krave kot povprečje (Me) vseh laktacij. Zaželena je vrednost ≤5 %.



Prispevek krave v 
Skupnem ŠSC
bazena

Delež somatskih celic (DSC) v bazenu



sprem
em

ba

Razsevni diagram ŠSC, ki kaže na spremembe 
stanja v čredi med dvema kontrolama 

Želene 
spremembe

Neželene 
spremembe



Diferencialno število somatskih celic (DŠSC)

SUBKLINIČNI
MASTITIS

POVEČANJE
ŠSC

Zdrava žleza

40 – 60 % makrofagi
do 20 % limfociti
10 – 20 % polimorfnuklearne

celice

POVZROČI

Obolela žleza

> 60 % polimorfnuklearne
celice

do 20 % limfociti
10 – 20 % makrofagi

DŠSC je delež vnetnih somatskih celic od skupnega števila SC  v 
mleku. Kadar ta predstavlja več kot 60 %, sum na mastitis (SKM).

V redu

SKMSKM



Evidentiranje dogodkov v povezavi z 
zdravstvenim varstvom mlečne žleze
• Vnos kliničnih in subkliničnih mastitisov
• Vnos presušitev 
• Vnos oglušelih četrti

Datum + opomba + četrt + zabeležka o uporabi antibiotikov

Zabeležka o 
mastitisu 2. in 3. 
četrti, 30.06.19 

Lahko bi povezali s podatki 
iz veterinarskih evidenc



Elektroprevodnost mleka (EP)

Lastnost povezana z vnetnimi 
procesi v mlečni žlezi.

Enota: (mS/cm)
4,5 – 5,2 mS/cm - zdrave krave

Vsebnosti mineralov (Na+, Cl-)
in hranil v mleku vplivajo na 
fizikalno-kemijske lastnosti. 

- Razlike med rejami
- Z zap. Lakt. Se EP povečuje
- Večje ŠSC => večja EP (r2=0,37)
- Večja EP, nižja laktoza (r2=-0,44)



Primerjava elektroprevodnosti s somatskimi
celicami

Kakšne so povezave med ŠSC, EP,  količino 
mleka?



Vse jasno?


